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Exmo. Sr. Representante do Ministério Público Federal no 
Estado do Mato Grosso 
Dr. Moacir Mendes Sousa 
Av. Isaac Póvoas, 1331 
Ed. Milão, 3Q andar, salas 31 a 36 
Cuiabá - MT 

A FUNDAÇ~O NACIONAL DO !NDIO - FUNAI, pessoa jurídica 
de direito privado, instituída pelo Poder Público Federal na 
forma autorizada pela Lei 5.371, de 05/12/67, através de sua 
Administração Regional em Vilhena (RO), vem, pela presente, 
exercer direito de REPRESENTAÇ~O, assegurado pela 
Constituição Federal, expondo e requerendo o que se segue. 

1. Os funcionários da FUNAI responsáveis pela fiscalização 
das áreas indígenas Nambiquara, no Estado do Mato Grosso, 
enfrentam sérias dificuldades no exercício de suas funções. 
Os delegados da Polícia Federal em Vilhena (RO), Dr. Rivaldo 
Silva, e em Cáceres (MT), Antônio Justino da Silva, têm se 
recusado sistematicamente a lavrar autos de prisão em 
flagrante de madeireiros encontrados dentro de terras 
indígenas. Apesar de a extração de madeira de áreas 
indígenas ser expressamente vedada pelo Código Florestal 
(Lei 4.771/65) e constituir crime previsto no a r t . 155 do 
Código Penal. os autores destas infrações, em muitos casos, 
têm permanecido impunes. 

2. Os funcionários do órgão indigenista atuam em estrita 
observância ao disposto no art. 301 e seguintes do Código de 
Processo Penal: Ao flagrarem madeireiros ou seus prepostos 
fazendo o corte de toras de madeira de áreas indígenas, eles 
os prendem e apresentam às Delegacias da Polícia ·Federal 
citadas, para que seja lavrado o competente auto de prisão 
em flagrante. O art. 304 do CPP determina que a autoridade 
policial ouça o condutor e as testemunhas que o acompanham e 
interrogue o acusado, lavrando o auto e mandando recolhê-los 
à prisão. 

3. Lamentavelmente, em várias ocasiões, descritas nos 
relatórios anexos, os delegados simplesmente se recusam a 
proceder de forma legal, com justificativas absurdas, como a 
de que os presos apresentados "não são os mandantes" do 
crime, ou de que não têm recursos para "alimentá-los" (vide 
relatórios nQl e 2). Essas afirmações foram feitas pelo 
delegado Antônio Justino na presença de funcionários da 
FUNAI, que podem ser ouvidos como testemunhas. 
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4. o delegado Rivaldo Silva, de Vilhena, por sua vez, se 
recusa a autuar os flagrantes que lhe são encaminhados por 
estarem fora de sua jurisdição. Segundo o art. 304, §1Q do 
CPP, a autoridade responsável pela lavratura do auto de 
infração "prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se 
para isso for competente; se não o for, enviará os autos à 
autoridade que o for". Vê-se que o delegado Rivaldo pode 
lavrar o auto e encaminhá-lo ao delegado Antônio Justino. 

5. Além disso, o Estatuto do !ndio (Lei 6.001/73) prevê 
expressamente que: 

"Ar t , 34 - O órgão federal de assistência ao índio 
poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e 
Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção 
das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades 
indígenas," 

6. A omissão dos delegados da Polícia Federal tem facilitado 
incursões ilegais em áreas indígenas e a depredação dos 
recursos naturais nelas existentes. Exemplos típicos são os 
dos madeireiros Marco Bogaski, Anilton Antonio Pompermayer e 
Sebastião Bronski, que, apesar de já responderem a processos 
penais (nQs 91.0001488-5, · 91.00010030 e 91.00020176, 
respectivamente) pela extra9ão ilegal de madeira de terras 
indígenas, e, nos dois primeiros casos, a ações 
indenizatórias movidas pela comunidade indígena, insistem e 
persistem na prática do mesmo delito. 

7. Diante do exposto, e tendo em vista as fun9ões 
i ns ti tucionais do Ministério Público de defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas, bem como de exercer o controle externo da 
atividade policial (a r t , 129, V e VII da CF), a suplicante 
vem requerer a V. Exa. a adoção de todas as medidas 
necessárias à acu r a ção da responsabilidade admi nis t r a t í va , 
cível e penal dos Delegados da Polícia Federal em Cáceres 
(MT) e em Vilhena (RO), Drs. Antônio Justino da Silva e 
Rivaldo Silva, solicitando ainda que seja informada de todas 
as providências adotadas. 

Termos em que, 

Subscrevemo-nos atenciosamente, 

Marcelo dos Santos 
Administrador-Regional da FUNAI em Vilhena 


